
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŠTVA 

SFERIKON 
Spletno mesto www.sferikon.org deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in GDPR 

smernicami. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter 

poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudnikom in potrošnikom. S spletnim mestom 

upravlja Društvo za dvig kakovosti življenja Sferikon (v nadaljevanju “ponudnik“). Pridržujemo si 

pravico do naknadnih sprememb splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od 

trenutka objave dalje in so od takrat dalje za uporabnika tudi zavezujoče. 

 

Kupec ali uporabnik spletnega mesta potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev 

poslovanja na spletni strani www.sferikon.org ter se z njimi strinja. 

1. Dostopnost informacij 
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:  

a) identiteto društva (ime in sedež društva, številka registra); 

b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta); 

c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev; 

d) dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v 

razumljivem roku); 

e) pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave); 

f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo 

davke in stroške pošiljanja; 

g) način plačila in dostave; 

h) časovno veljavnost ponudbe; 

i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop, poleg tega tudi o tem, če in 

koliko stane kupca vračilo artikla. 

Kupec odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila ali povpraševanja. Ponudnik ne 

odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova. 

 

Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). 

2. Odprema blaga 
Po prejemu plačila ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski 

pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca, kam se lahko 

obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.  

Dostavo po Sloveniji za nas opravlja podjetje Pošta Slovenije. Vse pošiljke so zavarovane in Vam v 

primeru poškodovanja pošiljke, le to zamenjamo z novo ali vrnemo vaš denar. 

 

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 1-3 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če 

Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Poštnino zaračunavamo po ceniku 

Pošte Slovenije. 



Cenik poštnine: 

Cena poštnine 3.40€ za pakete do teže 0,5 kg 

Če naslovnik ob poskusu dostave ni dosegljiv, se mu pusti pisno obvestilo o času in kraju prevzema 

pošiljke. 

 

Za izgubo ali poškodbe pošiljke odgovarja prevoznik – Pošta Slovenije. Ponudnik v primeru poškodbe 

ali izgube pošiljke pošlje novo takoj po obvestilu. Kupec mora o poškodbi ali izgubi pošiljke obvestiti 

prevoznika ali ponudnika. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si 

ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj 

učinkovito. 

 

Cene, poštninske razrede ter dostavne čase za pošiljke poslane v države EU, si lahko ogledate tukaj 

https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-mednarodni-

promet.pdf. V primerih, ko ponudnik pravočasno odpremi naročene izdelke, ponudnik ni odgovoren 

za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. 

3. Pravica do odstopa nakupa in vračilo blaga 
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema 

blaga ponudniku sporoči (na kontaktni e-naslov drustvo.sferikon@gmail.com), da odstopa od 

pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni kupca v 

zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje 

v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). 

 

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago 

uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. 

 

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 10 dni od prejema sporočila 

o odstopu od pogodbe. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski (osebni) račun kupca, ki ga sporoči 

v obvestilu o vračilu blaga. 

 

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od 

pogodbe. Blago se vrne ponudniku na naslov: Društvo Sferikon, Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj. 

4. Zavrnitev naročila 
Spletna trgovina si pridružuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod 

navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, naročila ne more izvesti, zavrne. 

5. Reklamacije 
Prizadevamo si za zadovoljstvo naših kupcev, zato vam v primeru, da ste prejeli blago, ki ne ustreza 

vašim željam ali potrebam, nadomestimo z drugim ali vam na vašo željo vrnemo denar.  

 

Nepoškodovano, neuporabljeno in blago v originalni embalaži nam lahko vrnete v roku 14 dni od 

nakupa na naslov: Društvo Sferikon, Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj in vrnili vam bomo kupnino. 

https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-mednarodni-promet.pdf
https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-mednarodni-promet.pdf


Možnost vračila ne velja v primeru, da je bila originalna embalaža ali blago uporabljeno. 

 

V primeru, da je paket, v katerem je kupec prejel naročeno blago, fizično poškodovan, v njem manjka 

del naročila ali kaže znake odprtja, mora kupec sporočiti reklamacijo pri kurirski družbi Pošta 

Slovenije in nam v vednost. Skupaj z našim pogodbenim partnerjem bomo poskrbeli, da bo 

reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. 

6. Cene in ažurnost podakov 

Vse cene so v evrih (EUR) in so končne, saj ponudnik ni davčni zavezanec. DDV ni obračunan na 
podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. 

Cene, ki so navedene v spletni trgovini, so končne in se lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila 

spremenijo. Popusti se ne seštevajo. 

 

Vse cene navedene na www.sferikon.org, so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov pošiljanja. Cena 

izpisana ob koncu posameznega naročila je sestavljena iz stroška nakupa blaga, stroškov pošiljanja in 

morebitnih dodatnih stroškov načina plačila. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez 

predhodnega obvestila. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila, to je na 

dan zaključka in oddaje naročila. 

 

Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. V kolikor izdelek zaradi 

kakršnega koli razloga ni dobavljiv, si pridržujemo pravico, da v takem primeru kupca obvestimo o 

spremembi ter omogočimo preklic ali zamenjavo naročenega artikla. V primeru, da se cena artikla 

tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. 

 

Zaradi narave poslovanja se ponudnik prizadeva podatke o izdelkih spreminjati in ažurirati hitro in 

pogosto. Kljub prizadevanju pri zagotavljanju ažurnih in točnih podatkov, se lahko zgodi, da je 

podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se podatek spremeni med samo obdelavo 

naročila, bo ponudnik kupcu omogočil dostop do nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možno 

rešitev. Ponudnik krije stroške pakiranja in embalaže. 

 

Slike izdelkov so simbolične in nujno ne odražajo v celoti dejanskega stanja izdelka. 

7. Plačilni pogoji 
Ponudnik zagotavlja naslednje načine plačila: 

-z nakazilom kupnine (predplačilo) na transakcijski račun ponudnika po izdelani ponudbi oz. 

predračunu; 

8. Varnost 
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja 

osebnih podatkov ter plačil. 

 

 



Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Vsi 
osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru 
posredovani nepooblaščenim osebam. 

Večino strani v spletni trgovini se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, 
na primer ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo 
samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni 
industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posameznem IP-naslov, 
vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na 
spletu. 

Za nakup v naši spletni trgovini je potrebno zbiranje nekaterih vaših osebnih podatkov. 
Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen 
potrditve veljavnosti nakupa in dostave izdelkov. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za 
varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo EU o varstvu 
podatkov. 

Z nakupom v spletni trgovini izrecno soglašate, da vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob 
naročilu (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon) shranimo in jih uporabljamo izključno za 
potrebe izpolnitve naročila, vaš e-naslov pa lahko uporabljamo za neposredno trženje naših 
enakih ali podobnih izdelkov ali storitev, kot ste jih kupili v spletni trgovini. Ob prvem obisku 
lahko zavrnete piškotke, s pomočjo katerih se nalagajo vaši podatki na brskalniku. Če se 
strinjate z uporabo, potrjujete, da ste prebrali Pogoje poslovanja tega spletnega mesta in 
dajete soglasje k zbiranju in uporabi osebnih podatkov. 

9. Pritožbe in spori 
Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da 

bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca. 

 

Prav tako si bo ponudnik prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 

10. Spremembe pogojev poslovanja 
Društvo Sferikon ima pravico, da enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja, pri čemer 

sprememba ne sme biti bistvena za pogodbeno razmerje. Vse spremembe so javno objavljene na 

internetni strani www.sferikon.org. 

11. Opozorila in izjava glede trditev pri opisih 

izdelkov in uporabe spletne strani 
Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren uporabniku za posredno ali neposredno škodo, do 
katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani ali povezav na njih. 
Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali ki so z njih dosegljive, so 



na voljo takšne, kot so prikazane, in so zgolj informativne narave. Ponudnik si pridržuje pravico, da 
spremeni, prilagodi, nadomesti ali izbriše katerokoli vsebino ali da omeji dostop oz. ne nadaljuje 
razvoja in prikazovanja teh spletnih strani, tudi brez vnaprejšnje najave. 
 
Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro vaših podatkov ali 
vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo gradiva, prenesenega s tega spletnega mesta, 
oziroma ne prevzema odgovornosti v zvezi z morebitnimi težavami, ki bi utegnile nastati z ali zaradi 
uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih strani. 
 
Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Slednja delujejo neodvisno od 
naših spletnih strani, zato za vsebino ali uporabo povezanega spletnega mesta ne odgovarjamo. Pri 
napotitvi preko povezav na druga spletna mesta ponudnik ne prevzema odgovornosti za njihovo 
vsebino ali pravilnost delovanja. Povezana mesta imajo morda lastna pravna obvestila in/ali 
pravilnike o zasebnosti.  
Priporočamo vam, da si jih ob obisku povezanih mest ogledate. 
 
Vsebina tega spletnega mesta www.sferikon.org je informativne narave. Društvo Sferikon ne 
zagotavlja, da bodo informacije, objavljene na tem spletnem mestu, vedno celovite, popolne in 
ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni 
dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. 
 
Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini niso bili ocenjeni s strani državnih 
inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznega 
izdelka so zgolj informativne narave. 

12. Osebna izkaznica društva 
OSEBNA IZKAZNICA UPRAVITELJA SPLETNEGA MESTA 

Uradno ime društva: Društvo za dvig kakovosti življenja Sferikon 

Skrajšano ime: Društvo Sferikon 

Naslov podjetja: Ulica Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj  

Davčna številka: 30736757 

Matična številka: 4080548000 

Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0001 1688 556 (Delavska Hranilnica) 

SWIFT (BIC): HDELSI22 

Datum ustanovitve društva: 31.8.2015  

Elektronski naslov: info@sferikon.org  

Kranj, 02.12.2020 
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